
Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’ensenyament a  Mataró.

Data;  25 d’abril 2017
Lloc;  Bar Cívic
Hora; ¼ de 6

Assistents; Conxita C,  ICV; Joanna B, AMPA M Sola; Virgínia J,  AMPA Cirera; Llibertat,
CGT; Domènec CCOO, Carles P. ERC i Joan Lleonart
S’excusa;  Maria, CUP; Juliana, MEM; Jesús, Volem;

Ordre del dia; 
1-Anàlisis dades de preinscripció
2- Informació trobada formativa grups d’interès

Acords; 
1-Anàlisis dades de preinscripció 
Revisem les dades de la preinscripció, i remarquem:
En termes general ha quedat ben distribuïda la demanda, on queda més fluixa es a la
zona de Cerdanyola on ha baixat la demanda i on està l’escola Josep Montserrat amb
només 8 preinscrits. Això mateix passa amb l’Escola Antonio Machado que nomes te 26
preinscrits per dues línies.
A l’altre banda estaria l’Escola Angeleta ferrer que té 37 preinscripcions, suficient per
poder obrir l’altre línia.
Davant  d’aquesta  realitat,  s’acorda  continuar  insistint  en  la  baixada  de  ràtios  a  22
alumnes generalitzada, per evitar el tancament de cap línia de p3, i està en alerta per si
l’Administració proposa tancar alguna línia com a requisits per obrir la segona línia de
l’Angeleta Ferrer.

Pel que fa als alumnes de NEE, (Necessitats Educatives Especials) en aquest sentit, hem
sofert el que creiem una detecció insuficient,  per tant,  cal apretar per reforçar aquesta
figura de l’AEAP establint mecanismes d’ajuda en la detecció i anàlisis de casos, i així
recuperar la distribució equilibrada de la qual,  la ciutat havia estat un referent.

-Pel què fa als alumnes amb  Necessitats Educatives Especials;  tenim  3 “grups”
1- alumnes  amb trastorns  d’aprenentatge NEE  (detectats  per  l’EAP) Dictàmens
2- alumnes amb necessitats  socials   desafavorides  NSD
3-  llengua i cultura (Nouvinguts) situació transitòria aprox. 2 anys
Es divideix el número total  d’EE que l’ EAP a detectat i es fa el repartiment  pel nombre
d’aules 

Aules de P3
-aules de P3; tenim 56 grups;  32, a la pública i  24 Concertats.

La Publicació de les llistes de sol·licituds ordenades segons el numero de desempat
seran  el  8  de  maig.  En  aquest  moment,  tornarem  a  demanar  com  ha  quedat  la
distribució definitiva.



ESO:
La distribució en aquest cas ha estat més equilibrada. Tot i que hi ha centres amb més
demanda que oferta, ha baixat respecte a d’altres anys, i això pot ser degut a la creació
del nou institut.

També es vol aprofitar per començar a treballar JA! el projecte d’Escola-Institut per la
ciutat sense parlar de zones, i que participin mestres, professors i famílies.

Observacions; 
-els NEE, mai han esta equilibrats 
 
Des de la comissió de garanties, ( formada per un representant de la inspecció, Drs i
Dres de centres;  Sindicats,  EAPS,  AMPAs i tècnics d’Ensenyament)  cal demanar de fer
un seguiment acurat de tot el procés. 

Històricament , sempre hi ha més NEE  a la pública que a la concertada.

Com a PEM,  volíem aprofitar la baixa de natalitat per afavorir a la baixada de ràtio per
aula, mai per  a estigmatitzar aules  i centres. 

Propostes 
Conxita  farà  una  proposta  de  nota  de  premsa,  reivindicant  la  baixada  de  ràtio
generalitzada,  la  creació   del  projecte  institut-escola  amb  un  calendari  (amb  l’
implicació de les escoles, instituts i famílies de l’entorn), i insistint en la importància en
la detecció dels NEE (cal reforçar la feina del EAP amb més recursos)

 


